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Para um futuro seguro

Com total transparência

Hoje mais do que nunca, pensar no seu futuro é pensar
no futuro das suas poupanças. O Allianz Renda Mais foi
desenvolvido para lhe dar a tranquilidade que precisa
num assunto tão importante.

Descubra as vantagens que um seguro feito a pensar
em si tem para lhe oferecer:
- Três opções
Allianz Renda Mais; Allianz Renda Mais - Prestação
igual ao juro (com pagamento de taxa de juro
garantida, líquida de encargos) ou Allianz Renda
Mais - Garantia para toda a vida (com pagamento
de prestações vitalícias).
- Garantia de valorização do seu investimento em
simultâneo com o serviço de pagamento de rendas
para complementar os seus rendimentos;
- Flexibilidade para escolher e alterar o seu plano de
rendas quando e como quiser.

O Allianz Renda Mais é um seguro de vida com um
serviço grátis e características inovadoras. Gere as suas
poupanças de acordo com o que precisa, garantindolhe o pagamento das rendas, temporárias ou vitalícias,
para complementar os seus rendimentos ou beneficiar
quem quiser.
O Allianz Renda Mais garante-lhe a valorização do seu
investimento, bem como a flexibilidade para escolher e
alterar o seu plano de rendas quando e como quiser.

Faça um investimento
rentável, flexível e seguro.

Com total flexibilidade

Para que possa dispor das suas poupanças com toda
a flexibilidade, pode escolher como quer receber as
rendas: mensal, trimestral, semestral ou anual.
Pode também, a qualquer momento, escolher o
período após o qual quer começar a receber, suspender
ou retomar o seu plano de recebimento bem como
alterar o seu valor e frequência.
Além disso pode ainda fazer o resgate total ou parcial
do seu investimento desde o início do contrato, bem
como fazer resgates parciais sem qualquer penalização
até €10.000 ou a cada 5 anos do contrato.
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Subscreva um Allianz Renda Mais e garanta, para além
de todas estas vantagens, a certeza de que pode investir
e desfrutar do seu capital em simultâneo, sem ter de
se preocupar pessoalmente com a gestão das suas
poupanças.
Allianz Renda Mais, um seguro de vida onde a
segurança, flexibilidade, transparência e o conforto
estão de mãos dadas com a rentabilidade de uma
aplicação sem risco.
Para mais informações sobre esta e
outras soluções Allianz consulte o
seu Mediador ou vá a www.allianz.pt.
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